
 

 

 

Tid: söndagen den 22 april 2018 klockan 10:00 

                Plats:       Vätö IK:s klubblokal i Nystättra 

Kallelse till 2018-års föreningsstämma skickas ut per post eftersom 

våra stadgar fastställt detta. Till kallelsen skickas även ut kallelse till 

städdag, debiteringslängd samt inbetalningskort gällande årsavgift. 

Övriga handlingar finns att tillgå på föreningens hemsida, 

www.utveda.se under rubriken ”Föreningsstämma 2018”. 

Om man inte har möjlighet att komma åt handlingarna på vår 

hemsida så får man skriva brev till styrelsen och begära ut kopia av 

handlingarna. Brev postas till Utveda Samfällighetsförening, 

Föreningspost, 760 21 Vätö. Alternativt ringa ordföranden med 

samma begäran på telefonnummer 0704-134 794. 

Motioner kan inkomma till och med den 31 mars och dessa kommer 

då att finnas tillgängliga på vår hemsida. 

Övriga handlingar är: 

• Verksamhetsberättelse 

• Motion gällande arvode till revisorer 

• Motion gällande funktion vice ordförande i styrelsen 

• Resultaträkning 2017 samt budget för 2018 

• Balansrapport 2017 

• Balansräkning 2017 

• Resultatrapport 2017 

• Revisionsberättelse 

Utveda Samfällighetsförening 

Kallelse till årsstämma 

http://www.utveda.se/


• Förslag till ändring av föreningens stadgar 

 

Observera; Glöm inte fullmakten  

 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val av ordförande för föreningsstämman 

3. Fråga om föreningsstämman utlysts på korrekt sätt 

4. Godkännande av dagordningen 

5. Val av sekreterare för föreningsstämman 

6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017  

8. Resultat och balansräkning för 2017 

9. Revisorernas berättelse för 2017 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11. Underhållsplaner från styrelsen 

1. Vatten 

2. Skog & mark 

3. Väg & avlopp 

4. Hemsidan och facebook 

5. Grannsamverkan 

6. Kontaktregister 

12. Inkomna motioner från medlemmar 

13. Förslag till ändring av föreningens stadgar 

14. Ersättning till revisorer 

15. Styrelsens förslag till utgifts och inkomststat samt debiteringslängd, budget   

2018 samt avgifter 

16. Val av ordförande på 1 år 



17. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter på 2 år 

18. Val av revisorer och revisorssuppleanter för 1 år 

19. Val av valberedning på 1 år 

20. Övriga frågor 

21. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålls tillgängligt 

22. Avslutning 

 

 

FULLMAKT 

Den rösträtt som tillkommer mig/oss enligt Utveda Samfällighets stadgar delges 

härmed till;  

..............................................................  

att företräda mig/oss vid föreningens årsstämma 2017-04-23. 

 

Utveda den:............................................. 

 

Fastighetsbeteckning Utveda; Utveda 1: 

 

Underskrift;...............................................  

Namnförtydligande;.................................... 


